
Massale fraude en misdaad in de farmaceutische industrie

Schokkende voorkeur van minister Schippers

Minister Schippers

Waar een minister zich op de vlakte dient te houden over haar persoonlijke voorkeuren, lapte Edith 

Schippers deze regel volledig aan haar laars in haar toespraak voor het anti-kwakcongres. De 

schandalige wijze waarop ze met name natuurgeneeskunde afschildert als een behandelwijze voor 

wanhopige patiënten, is gewoon schokkend..

Laten we daarom eens wat feiten op een rij zetten.. Wat te denken van al die miljardenboetes die de 

farmaceutische industrie continue opgelegd krijgt, ondanks het leger van uiterst geraffineeerde 

advocaten dat ze heeft rondlopen om hen uit de gevarenzone te houden. Deels vergeefs, maar deels 

succesvol! Want wij zien alleen maar de boetes en vanzelfsprekend niet die zaken die worden 

geseponeerd en/of totaal onbekend blijven..

Het aantal slachtoffers van reguliere medicijnen bedraagt zo’n 300.000 slachtoffers per jaar; mensen 

die stierven naar aanleiding van ‘medicijnen-op-voorschrift’, alleen al in de Verenigde Staten jaarlijks.. 

Slachtoffers van een plots overlijden blijken steeds vaker zwaar onder de zware medicijnen te zitten. 

In Amerika is de sterfte door misbruik van medicijnen zelfs doodsoorzaak nummer één. Gegevens 

rondom deze sterftegevallen stonden niet ‘zomaar’ in de kranten.. Ze kwamen naar voren bij het 

proces tegen Conrad Murray, de lijfarts van Michael Jackson.

En natuurlijk blijven deze heftige gegevens niet tot de VS beperkt! Want ook in ons land en 

omringende landen is het aantal sterfgevallen door medicijnen sterk toegenomen, aldus toxicoloog 

Jan Tytgat van de Katholieke Universiteit in Leuven (B). Hij voert op verzoek van het Belgische 

gerecht geregeld lijkschouwingen uit op mensen die zonder aanwijsbare reden overleden zijn. Hij 

stelde vast dat steeds meer slachtoffers onder de slaapmiddelen, kalmeermiddelen, stimulantia, 

antidepressiva en antipsychotica zitten. Enkele aanvullende cijfers in dit kader?

Frankrijk: Per jaar belanden zo’n 140.000 personen in het ziekenhuis door ongewenste bijwerkingen 

van farmaceutische medicijnen.
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Nederland: Ieder jaar belanden er ruim 40.000 mensen in het ziekenhuis omdat ze verkeerde 

medicijnen of een gevaarlijke combinatie of dosis van pillen slikken. Ruim 1200 patiënten overleven 

een dergelijke misser niet. 1800 mensen blijven last houden, ook na ontslag uit het ziekenhuis.

België: Geen gegevens beschikbaar (te vergelijken met het ontbreken van officiële statistieken 

aangaande medische fouten ? Men weet niet wat er waar fout gaat, hoe vaak en in welke 

omstandigheden, om de heel eenvoudige reden dat er nog geen systematisch onderzoek werd 

gedaan).

Heel Europa: Jaarlijks sterven 194.500 Europeanen aan de medicijnen die hen hadden moeten 

genezen (niet geupdate cijfers 2009): het gebruik van verkeerde geneesmiddelen, het verkeerd 

gebruik van de juiste geneesmiddelen, over- en onderdosering, niet-gebruik en ongewenste 

nevenwerkingen. Dat berekende de Pharmaceutical Group of the European Union (PGEU) in hun 

rapport ‘Targeting adherence’ : http://www.pgeu.eu/policy/5-adherence.html

Fraude en misdaad in de farmaceutische industrie..
Vanuit de gedachte dat achter elke boete die door een overheid wordt opgelegd, een ernstig vergrijp 

schuilgaat, dat willens en wetens gepleegd is, zijn de onderstaande feiten schrikbarend.. In de serie 

‘Altijd Wat Wijzer’ van de NCRV, is een uitzending te zien over alle strapatzen van de farmaceutische 

industrie en hun producten: medicijnen. Hoeveel winst wordt er gemaakt? En is het wel verstandig om 

onze medicijnen te laten maken door commerciële instellingen?

Omzet farmaceutische INDUSTRIE : US$ 300.000.000.000,- en aan fraude-boetes betaalden dezelfde 

farmaceuten het krankzinnige bedrag van: US$ 11.000.000.000,-  Waaronder:

 Novartis : US$ 420.000.000

 Pfizer : US$ 2.300.000.000

 GSK : US$ 3.000.000.000

We hopen dat je er niet vanuit gaat, dat deze farmaceuten zich deze boetes ‘zomaar’ laten 

aanleunen.. Want natuurlijk kennen ook zij -en vooral zij- de wettelijke regels omtrent het verkopen 

van farmaceutische middelen. Je kunt er dus gevoegelijk van uitgaan, dat vóór het tot deze boete-

schikkingen kwam, deze industriële bedrijven álles in het werk gesteld zullen hebben, om te frauderen, 

tussen de mazen van de wetsregels dóór. En dát ze alle juridische advieskosten zullen hebben 

geaccepteerd van raadgevende advocatenkantoren, om de pakkans te verkleinen van een nauwkeurig 

uitgestippeld fraudebeleid. En ‘last but not least’: besef alsjeblieft dat deze industrie wel degelijk 

WILLENS EN WETENS deze fraude OPZETTELIJK uithaalt..

‘We eten er goed van hoor..’

Bedrijven worden beloond voor het zo lang mogelijk ‘beter maken‘-proces bij mensen, maar ze worden 

niet beloond voor de mensen die zij beter gemaakt hébben. Dat is feitelijk vreemd, want daardoor is 

het die bedrijven er veel aan gelegen dat proces van ‘beter-maken’ maar te rekken en te rekken.. En 

wist je dat het jaarlijkse marketingbedrag, van de farmaceutische industrie ALLEEN al in Nederland (in 



2008, ruim 5 jaar geleden dus) een slordige € 1.300.000.000 bedroeg? Kijk naar deze korte TROS-

Radar uitzending over ‘Corruptie in de farmaceutische industrie’:
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